
COFNODION CYFARFOD y PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU GOFAL 
CYMDEITHASOL a gynhaliwyd trwy gyfrwng CYFARFOD RHITHWIR ar DDYDD 
MAWRTH 23 MEHEFIN 2020 am 10.00a.m. 
 
Yn bresennol: 
 
Y Cynghorwyr Steve Alderman, David Bryan (Cadeirydd), Dr Simon Hancock (Is-
Gadeirydd), Aden Brinn, Vic Dennis, David Lloyd, Myles Pepper, Paul Rapi, 
Ken Rowlands ac Alison Tudor. 
 
Aelodau’n bresennol â Chydsyniad y Cadeirydd: 
 
Y Cynghorydd Michelle Bateman (Aelod Cabinet â Chyfrifoldeb dros Dai) 
Y Cynghorydd Tessa Hodgson (Aelod Cabinet â Chyfrifoldeb dros Wasanaethau 
Cymdeithasol) 
Y Cynghorydd Cris Tomos (Aelod Cabinet â Chyfrifoldeb dros yr Amgylchedd, 
Diogelu’r Cyhoedd a’r Gymraeg) 
 
Swyddogion yn Bresennol: 
 

 
 
Ymddiheuriadau am Absenoldeb: 
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Stephen Joseph. 
 

1. Datganiadau Buddiant 
 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Myles Pepper fuddiant personol a rhagfarnol mewn 
materion yn ymwneud ag Adfer yn sgil Covid-19 yn rhinwedd ei fod yn derbyn grant 
busnes Covid-19.  
 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Dr Simon Hancock fuddiant personol a rhagfarnol mewn 
materion yn ymwneud ag Adfer yn sgil Covid-19 yn rhinwedd ei fod yn Guradur yn 
Amgueddfa Tref Hwlffordd, sydd yn gwneud cais busnes ar gyfer grant COVID-19. 

Jason Bennett – Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Thai 
Richard Brown – Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol a Diogelu’r Cyhoedd 
Nick Evans - Rheolwr Cymorth Partneriaethau a Chraffu 
Jonathan Griffiths – Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Thai 
Christine Harrison – Pennaeth Cyd-Gomisiynu Strategol  
Claire Incledon – Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd  
Darren Mutter – Pennaeth Gwasanaethau Plant 
Paul Ranahan – Cyfreithiwr 
Jenny Capitao – Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu 
Elieze Hinchliffe – Cynorthwyydd Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu  
Susan Sanders – Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu 



 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Tessa Hodgson fuddiant personol a rhagfarnol mewn 
materion yn ymwneud ag Adfer yn sgil Covid-19 yn rhinwedd ei bod yn derbyn grant 
busnes Covid-19.  
 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Alison Tudor fuddiant personol yn rhinwedd ei bod yn 
gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 
 

2. Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol  
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd David Bryan; Eiliwyd gan y Cynghorydd Simon 
Hancock 
 

PENDERFYNWYD 
 
Cymeradwyo Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ionawr 2020 
fel cofnod cywir. 

 
 

3. Cyflwyniadau/Gohebiaeth gan y Cyhoedd  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw gyflwyniadau/gohebiaeth gan y cyhoedd. 
 
 

4. Cynllunio Adfer ar ôl Covid-19.  
 
[Ar ôl datgan buddiant personol a rhagfarnol yn yr eitem hon o fusnes, gadawodd y 
Cynghorydd Dr Simon Hancock, y Cynghorydd Tessa Hodgson a’r Cynghorydd 
Myles Pepper y cyfarfod.] 
 
Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Thai ar y 
gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd i gefnogi proses y Cyngor ar gyfer adfer yn 
sgil Covid-19. 
 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Thai gyflwyniad i’r Pwyllgor yn 
amlinellu’r elfen Gofal Cymdeithasol, Tai a’r Gymuned yn y broses adfer yn sgil 
Covid-19, gan amlygu’r nodau, yr amcanion, y cyfleoedd a’r bygythiadau/heriau a 
nodwyd. 
 



Wrth ystyried yr adroddiad, roedd y pwyntiau allweddol fel a ganlyn: 
 

 Amlygwyd yr agwedd ymarferol ar Ofal Cymdeithasol, gan holi sut y crëwyd 
cydbwysedd rhwng y newid i’r defnydd o dechnoleg a’r elfen rhyngweithio 
personol.  

 Amlinellodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant rai o heriau o ran gweithio 
wyneb i wyneb o gymharu â’r defnydd o dechnoleg o fewn Gwasanaethau 
Plant yn ystod y pandemig, gan nodi mai rhan allweddol o’r gwaith oedd 
adeiladu perthnasoedd â theuluoedd a phobl ifanc a’r ymdrech i gynnal a 
meithrin perthnasoedd fel o’r blaen.  

 Nodwyd bod llawer o’r gwasanaeth craidd, a gwaith amddiffyn plant yn 
benodol, wedi parhau trwy gydol y cyfnod Covid-19, gan gyfeirio at yr 
asesiadau risg a’r mesurau priodol a roddwyd ar waith i reoli hynny. 

 Cyfeiriwyd at y penderfyniad i leihau cyswllt wyneb i wyneb â theuluoedd â 
Phlant sy’n Derbyn Gofal, gyda niferoedd cyfyngedig iawn yn derbyn cyswllt 
wyneb i wyneb.  

 Amlygwyd cynnydd mewn materion yn ymwneud ag emosiynau a lles ymhlith 
staff gwasanaethau Plant, gyda’r bwlch rhwng y cartref a’r gwaith yn aneglur 
weithiau, a’r angen i gynllunio’n ofalus a blaenoriaethu’r staff hynny oedd â’r 
angen mwyaf i ddychwelyd i’r swyddfa er mwyn manteisio ar gefnogaeth. 

 Cyfeiriwyd at y nodau a amlygwyd yn y cyflwyniad, ac yn benodol, darpariaeth 
ystod o gyfleusterau llety newydd; nodi a gweithredu ystod o fentrau i leihau 
amseroedd aros ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau; ac ataliadau o fewn 
gwasanaethau plant i leihau nifer y plant sy’n derbyn gofal, a holwyd a oedd 
unrhyw ddatblygiadau newydd yn y meysydd hynny. Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Thai fod y gwasanaeth cyn Covid-19 
eisoes ar drywydd newid, gyda rhai o’r modelau newydd yn cael eu gohirio; 
fodd bynnag, roedd eisiau ailddatgan y nodau hynny yn y broses adfer.  

 O ran llety newydd o safbwynt tai, oherwydd Covid-19, nid oedd yr Awdurdod 
wedi gallu defnyddio hostel y digartref ym Mhenfro, ac roedd bellach yn 
edrych ar gyfleoedd cyllido gan Lywodraeth Cymru i gael dull cwbl newydd ac 
i edrych ar fodelau cyflenwi newydd.  

 Cyfeiriwyd at gyfleuster ailalluogi ag wyth gwely a fyddai’n gwella’r cydweithio 
â’r Bwrdd Iechyd i gael llwybr clir ynghylch gofal canolraddol ar gyfer pobl sy’n 
gadael yr ysbyty. 

 O ran amseroedd aros ar gyfer defnyddwyr, nododd y Pwyllgor y bu 
gostyngiad yn yr amser aros ar gyfer gofal cartref yn ystod y cam ymateb, gan 
gyfeirio at y gwasanaeth integredig o fewn ailalluogi. 

 Atal ac ymyrraeth gynnar, ymgysylltu’n gynnar â phobl ifanc, ffiniau a 
chwalwyd ac eisiau gwella a symud ymlaen.  

 Cyfeiriodd y Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Thai at les staff yn ei 
feysydd gwasanaeth ac amlygodd fod yr ymateb i weithio ystwyth wedi bod yn 
gadarnhaol ar y cyfan; fodd bynnag, roedd angen tymheru hyn â chefnogaeth 
cymheiriaid a lles staff.  

 Ar gyfer pontio, prynwyd eiddo ym Mhenfro gan ddefnyddio cronfeydd gofal 
integredig, a fydd yn darparu cynnig dysgu a llety tebyg i goleg, i bobl ifanc. 

 Cyfeiriwyd at brosiect ysbyty maes Bluestone gyda’r Bwrdd Iechyd a 
gyflawnwyd mewn 18 diwrnod, gyda thua 100 o weithwyr adeiladu yn cadw 
pellter cymdeithasol ar y safle. 



 Nodwyd bod cynnig i brynu eiddo yn Hwlffordd fel dewis arall yn lle unedau 
asesu preswyl a amlinellwyd cyn Covid-19, bellach wedi’i gwblhau a’i fod 
eisoes yn cael ei ddefnyddio.  

 Cyfeiriodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant at yr effaith y bydd Covid-19 yn ei 
chael ar dlodi yn Sir Benfro gan dynnu sylw at rywfaint o gyllid ychwanegol a 
ddarparwyd i elusen Sandy Bear. Hefyd, cyfeiriodd at y strategaeth i leihau 
nifer y plant sy’n derbyn gofal a’r nifer o elfennau a nodwyd sydd ynghlwm 
wrth hynny, a oedd yn cynnwys cael cymorth i deuluoedd cyn i broblemau 
waethygu. 

 Amlygwyd y problemau yn Silverdale Lodge o ran ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a diffyg cydymffurfio â chyfyngiadau ymhlith lleiafrif o’r 
preswylwyr, ac amlinellodd yr aelod lleol y pryderon a fynegwyd gan y 
gymuned leol. Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Thai at yr 
heriau roedd yr Awdurdod wedi’u hwynebu ar y mater, a oedd yn cynnwys y 
cynnydd yn y galw ymhlith teuluoedd ac unigolion ag anghenion tai a 
chyfyngiadau ar reoliadau Llywodraeth Cymru. Nodwyd y gwaith parhaus ar y 
cyd â’r Heddlu ar y mater i ddatrys y problemau. Dywedodd yr Aelod Cabinet 
dros Dai y byddem yn defnyddio’r profiad ar y mater hwn i lywio’r cynllun 
hirdymor, a sicrhaodd y Pwyllgor fod cefnogaeth yn parhau. 

 Mewn ymateb i ymholiad ynghylch pa strategaeth oedd ar waith ar gyfer ail 
don bosibl a phryderon ynghylch adleoli staff, nododd y Pwyllgor fod y broses 
gynllunio Aur yn parhau i fod ar waith, gyda data’n cael eu derbyn trwy’r 
mecanweithiau cynllunio hynny, gyda phroses uwchgyfeirio i gynllunio ar gyfer 
unrhyw ddigwyddiadau sy’n codi.  

 Mynegwyd pryder ynghylch y cynnydd mewn atgyfeiriadau diogelu yn dilyn 
lleddfu cyfyngiadau symud, yr effaith y bydd hynny’n ei chael ar gapasiti, a’r 
hyn oedd ar waith i fynd i’r afael â’r materion hynny. Cydnabuwyd bod yr 
Awdurdod a Llywodraeth Cymru yn rhagweld cynnydd mewn atgyfeiriadau ar 
ôl i ysgolion ailagor. Fodd bynnag, dywedwyd mai dim ond un swydd wag ar 
gyfer gweithiwr cymdeithasol sydd heb ei llenwi ar hyn o bryd ar draws 
Gwasanaethau Plant. Ni chyflawnwyd y sefyllfa hon ers dros dair blynedd ac 
roedd wedi rhoi’r Awdurdod mewn sefyllfa gryfach i ymateb i unrhyw 
ymchwydd mewn atgyfeiriadau. Nodwyd bod y Pennaeth Gwasanaethau 
Plant yn aelod o Grŵp Adfer Llywodraeth Cymru a oedd yn monitro unrhyw 
gynnydd a gostyngiad er mwyn rhagweld unrhyw ymchwyddiadau. 

 Ar gais, rhoddodd y Rheolwr Partneriaethau a Chraffu fanylion pellach 
ynghylch rôl a chyfansoddiad y Grŵp Cynghori Annibynnol, sef grŵp o 
randdeiliaid sy’n gallu llywio materion ar lawr gwlad, â’r amrywiaeth o 
randdeiliaid a amlinellwyd. 

 Amlygwyd y system Profi, Olrhain a Diogelu, gyda’r Pennaeth Gwasanaethau 
Amgylcheddol a Diogelu’r Cyhoedd yn amlinellu’r broses aml-gam. Dywedwyd 
fod y system ar hyn o bryd yn gweithio ar achosion a gadarnhawyd yn unig; 
fodd bynnag, bydd hynny’n newid yn ystod yr wythnosau nesaf yn unol â 
llacio cyfyngiadau teithio. 

 Codwyd pryderon ynghylch p’un ai oedd cyflenwad digonol o gyfarpar diogelu 
personol ar gyfer ysgolion a chartrefi gofal wrth i ysgolion ailagor. Sicrhawyd 
bod y ganolfan cyflenwi’n parhau i dderbyn cyflenwadau rheolaidd gan 
Lywodraeth Cymru, a bod cyflenwadau rheolaidd yn cael eu hanfon i gartrefi 
gofal i ychwanegu at eu cyflenwadau eu hunain. Cyfeiriwyd hefyd at y gwaith 
parhaus o reoli atal heintiau a bod prosesau cadarn a chryf ar waith. O ran 



gwaith sy’n cael ei wneud mewn ysgolion, nodwyd bod timau wedi ymweld ag 
ysgolion i ddarparu cefnogaeth weithredol fel rhan o’r paratoadau ar gyfer 
ailagor ysgolion, a oedd yn cynnwys cyfarpar diogelu personol. 

 Tynnwyd sylw at yr ysbryd cymunedol a ddangoswyd trwy gydol y pandemig a 
sut y gallai’r Awdurdod harneisio hynny wrth adfer yn sgil Covid-19. Amlygodd 
y Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Thai y gwaith yn y gymuned mewn 
perthynas â’r nifer fawr o bobl sy’n cael eu gwarchod a sut y gellir parhau i’w 
cefnogi; gan nodi beth fydd yr her barhaus; a’r angen i ymgasglu pobl o blaid 
yr achos. Ailadroddodd yr Aelod Cabinet dros Dai mai canlyniad cadarnhaol 
mwyaf Covid-19 oedd yr ysbryd cymunedol, gan amlygu’r ffaith y gwelwyd 
ymchwydd enfawr yn nifer y bobl yn y gymuned sy’n gwirfoddoli, nad oeddent 
erioed wedi gwneud hynny o’r blaen, a’r pwysigrwydd o gadw pobl yn 
frwdfrydig a’u cefnogi mewn rôl wirfoddoli. 

 Dywedodd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, Diogelu’r Cyhoedd a’r 
Gymraeg fod 94 o grwpiau cymunedol cofrestredig wedi’u sefydlu ers i’r 
pandemig ddechrau, ac amlinellodd bwysigrwydd cydweithio. 

 Holwyd ynghylch y Canolbwynt Cymunedol ac a fyddai’n parhau ai peidio. 
Nodwyd y bydd y Gell Adfer yn gwneud penderfyniad wrth symud ymlaen fel 
rhan o drafodaethau ehangach, a nodwyd y bydd y Canolbwynt Cymunedol 
yn bwysig pe bai ail don. 

 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd David Bryan; Eiliwyd gan y Cynghorydd David Lloyd 
 

PENDERFYNWYD 
 
Y bydd y safbwyntiau a fynegwyd heddiw gan y Pwyllgor yn cael 
eu hystyried o ddifrif wrth lunio’r cynllun adnewyddu. 

 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.56am 
 
 
 
 


